Δελτίο τύπου
Πτώση της αισιοδοξίας και μεταστροφή του κλίματος για τους CEOs
Η PwC Κύπρου παρουσίασε την 9η τοπική έρευνα για τους CEOs
Μεταστροφή του κλίματος για τους επιχειρηματικούς ηγέτες της Κύπρου καταδεικνύουν τα τοπικά
αποτελέσματα της 9ης Ετήσιας Έρευνας της PwC για τους CEOs, αφού επιτείνεται το κλίμα
απαισιοδοξίας όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο της
23ης παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 1,581 CEOs από 83 χώρες, η
PwC Κύπρου διεξήγαγε για 9η συνεχή χρονιά τοπική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 115 CEOs από
την Κύπρο, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχής.
Μείωση της αισιοδοξίας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρείται σημαντική άνοδος του ποσοστού των CEOs που
θεωρούν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα σημειώσει ύφεση κατά τους επόμενους 12 μήνες,
με το ποσοστό να φτάνει το 57% σε σύγκριση με το 20% το 2019 και μόλις το 6% το 2018. Αντίστοιχα,
παρατηρείται μείωση στον αριθμό των CEOs που εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη θα βελτιωθεί στο επόμενο διάστημα, με το ποσοστό να περιορίζεται στο 18%,
υποχωρώντας σημαντικά από το 40% το 2019.
Η μειωμένη αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία δεν φαίνεται ωστόσο να επηρεάζει την αισιοδοξία
των CEOs στην Κύπρο για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της εταιρίας τους μέσα στους
επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, το 82% των CEOs στην Κύπρο, δηλώνουν αισιόδοξοι για την αύξηση
των εσόδων των εταιριών τους σε αντιδιαστολή με τους επιχειρηματικούς ηγέτες στην Ευρωζώνη αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου καταγράφεται αισθητή μείωση της αισιοδοξίας.
Απειλές για την ανάπτυξη
Την ίδια στιγμή, η έρευνα αποτυπώνει έντονη ανησυχία ανάμεσα στους CEOs στην Κύπρο για ένα
ευρύ φάσμα απειλών για τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιριών τους. Κυριαρχεί η γεωπολιτική
αβεβαιότητα με σημαντική αύξηση στο ποσοστό των CEOs που δηλώνουν πολύ προβληματισμένοι
φτάνοντας το 52% σε σχέση με 36% την προηγούμενη χρονιά. Την τετράδα των πιο σημαντικών
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών απειλών συμπληρώνουν η αβέβαιη οικονομική
ανάπτυξη με 32%, το μέλλον της ευρωζώνης με 31% και η υπερβολική ρύθμιση με 30%, ποσοστό
σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με πέρυσι.
Παράλληλα, σε επίπεδο επιχειρηματικών απειλών, οι CEOs δηλώνουν πολύ προβληματισμένοι για τη
διαθεσιμότητα βασικών δεξιοτήτων με 38%, ποσοστό που σημείωσε αύξηση της τάξης του 14% σε
μόλις ένα χρόνο, το ρυθμό μεταβολής της τεχνολογίας με 34%, τις κυβερνοαπειλές με 30% και τη
μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά με 30%.
Αναβάθμιση δεξιοτήτων
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως παρά το ότι η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων θεωρείται από τους
CEOs ως η πιο σημαντική επιχειρηματική απειλή για την ανάπτυξη και συμφωνούν ότι η
επανακατάρτιση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο γεφύρωσης των
κενών εξειδίκευσης στον οργανισμό τους, εντούτοις μόλις το 25% των CEOs δηλώνουν ότι έχουν
επιτύχει «σημαντική πρόοδο» στην καθιέρωση ενός προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων.
Παρουσίαση της έρευνας
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη,
5 Μαρτίου 2020, ο Συνέταιρος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου κ. Φίλιππος Σώσειλος.
Στη συζήτηση που ακολούθησε και συντόνισε o Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος
Ευγενίου, συμμετείχαν ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Unicars, κ. Χριστιάνα Διογένους, o Διευθύνων Σύμβουλος
της MUFG ISFT Ltd, κ. Παύλος Χριστοφόρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Epic, κ. Θάνος
Χρονόπουλος.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της τοπικής έρευνας, ο κ. Ευγενίου, ανέφερε ότι «Ο επιχειρηματικός
κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Για να μετατρέψουμε αυτές τις προκλήσεις σε
ευκαιρίες πρέπει να αφουγκραστούμε τα σημάδια των καιρών, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και
να χαράξουμε νέες στρατηγικές κατανοώντας τις ανάγκες της αγοράς. Η τεχνολογία είναι πρόκληση
αλλά και ισχυρό εφόδιο για το μέλλον», επεσήμανε ο κ. Ευγενίου.
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/ceosurvey

###ΤΕΛΟΣ###
Σημειώσεις:
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.
© 2020 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων.
Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure.
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων.
Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 276,000 ανθρώπους σε 157
χώρες και όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις
Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές αλλά και τις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας
ότι σας απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com.cy
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+35722555108) email: konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) email:
myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.
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